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Strafrechtelijke aspecten van 
de Toeslagenaffaire

MR. F.R. HERREVELD1

1 Inleiding

Minister-President Rutte en Minister van Financiën 
Hoekstra hebben urenlange gesprekken gevoerd met 
door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders. Ook de twee 
nieuwe staatssecretarissen van Financiën gaan in ge-
sprek met deze ouders. Een te prijzen charmeoffensief, 
maar men gelieve niet te vergeten dat deze mensen on-
recht is aangedaan door ambtenaren waar uiteindelijk 
deze bewindslieden verantwoordelijk voor zijn. Dat een 
klokkenluider inzake deze kwestie werd nagejaagd, gaf 
al niet veel vertrouwen in rechtschapen handelen van de 
top van de Belastingdienst, maar mijn aandacht werd ge-
trokken toen ik las over een vertrouwelijke notitie van 
de griffi e van de Tweede Kamer waarin de Tweede Kamer 
informatie heeft opgevraagd over de mogelijkheid staats-
secretaris Snel en zijn ambtenaren strafrechtelijk te la-
ten vervolgen. De intense stilte die rondom deze vraag 
van de Kamer vervolgens intrad, deed bij mij de vraag 
rijzen of er wellicht iets te verbergen valt. 
Inmiddels is die stilte verbroken door een lastig vindba-
re mededeling van de voorzitter van de vaste commissie 
van Financiën dat er geen strafrechtelijk onderzoek 
komt. Daar deed minister Hoekstra, die na het aftreden 
van staatssecretaris Snel in zijn eentje verantwoordelijk 
werd voor de Belastingdienst, een schepje bovenop in 
een vraaggesprek in het tv-programma Binnenhof, waar 
hij meldde dat hij “geen aanwijzingen heeft dat er 
strafrechtelijk iets verkeerd is gegaan”. Ik vraag mij af 
of de ambtelijke informatievoorziening naar de minister 
hier wel adequaat is. Hierna onderzoek ik de vraag, of is 
er werkelijk strafrechtelijk niets aan de hand is.
Vervolgens las ik in De Telegraaf dat één van de toeslag-
slachtoffers een advocaat heeft ingeschakeld om een 
strafrechtelijke klacht tegen de Belastingdienst neer te 
leggen en dat blijkt ook uit de parlementaire stukken.2 

Een advocatenkantoor (niet het mijne) heeft een brief 
gezonden aan het Ministerie van Financiën en aan de 
vaste commissie van Financiën van de Tweede Kamer 
met daarin de beschuldiging dat medewerkers van de 
Belastingdienst Toeslagen bewijsbaar niet conform de 
wet (onrechtmatig aldus) of zelfs strafrechtelijk verwijt-
baar hebben gehandeld.
Waarop zou een strafrechtelijke klacht kunnen berusten?

2 Omzien in verwondering

Op 14 november 2019 verscheen het rapport van de 
commissie Donner, “Omzien in verwondering”, een inte-
rim-advies van de Adviescommissie uitvoering toesla-
gen.3 Het rapport beschrijft de CAF4-aanpak, die ten tij-
de van de “Bulgarenfraude” in het leven werd geroepen 
om fraude, gepleegd door facilitators, gestructureerd en 
zichtbaar in kaart te brengen en aan te pakken. 

Terecht constateert de commissie dat het CAF naadloos 
paste in de tijdgeest met striktere regelgeving ter bestrij-
ding van fraude en aansloot bij de wens vanuit de politiek 
om fraudeplegers hard aan te pakken. Maar vervolgens 
constateert de commissie van deze aanpak Institutionele 
vooringenomenheid heeft veroorzaakt bij de Belasting-
dienst Toeslagen. Dit houdt in dat de Belastingdienst er-
van uitging dat sprake was van fraude(urs), simpelweg 
omdat ze aangesloten waren bij een bepaald gastouderbu-
reau. Saillant detail is dat dit gastouderbureau niet straf-
rechtelijk schijnt te zijn vervolgd. Aan honderden aanvra-
gers van de kinderopvangtoeslag (hierna: KOT), werden 
vragenbrieven gezonden. Dat is, gelet op de fraude-indi-
catie die was geconstateerd bij het gastouderbureau, be-
grijpelijk. Onjuist was echter de mededeling van de Belas-
tingdienst Toeslagen dat de KOT werd stopgezet totdat de 
gegevens zouden zijn beoordeeld. De commissie consta-
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teert trouwens dat de stopzetting van het voorschot KOT 
al plaatsvond voorafgaand aan ontvangst van de gevraag-
de stukken en derhalve zonder een individuele beoorde-
ling. Dit is in strijd met art. 23 Algemene wet inkomens-
afhankelijke regelingen (hierna: Awir), dat een afweging 
vereist op basis van het concrete geval en dus niet op  
basis van een algemene risicobeoordeling. 

“Conclusie  
Ombudsman: handelen  

Belastingdienst Toeslagen 
buitenproportioneel hard”

Vervolgens constateert de commissie dat de vooringeno-
menheid ertoe leidde dat bij (soms kleine) administratie-
ve tekortkomingen, ontbrekende bewijsstukken of geble-
ken afwijkingen aan de betrokken ouders niet werd 
gevraagd om gepreciseerde, aanvullende informatie, maar 
dat direct tot afwijzing werd overgegaan. Van de 471 in-
gediende bezwaren werd de helft geheel of gedeeltelijk 
gegrond bevonden, een kennelijk uitzonderlijk hoog per-
centage. Daarbij was de behandelingsduur extreem lang. 
Van de 471 bezwaren die in het totaal werden ingediend 
tegen de CAF 11-stopzetting en correctiebesluiten waren 
er na zes maanden pas 118 behandeld; na een jaar waren 
dit er nog maar 197. Pas na 420 dagen was de helft (236) 
van de bezwaren behandeld. Verder constateert de com-
missie dat in de invorderingssfeer de aanpak dat bij ont-
brekende informatie ouders niet werd gevraagd om deze 
aan te vullen maar meteen tot correctie werd overge-
gaan, gepaard ging met de constatering dat sprake was 
van opzet of grove schuld, waardoor er geen betalingsre-
geling werd toegestaan. Dat leidde in die gevallen tot 
dwanginvordering, met loonbeslagen en inbeslagname en 
verkoop van auto’s.

3 De Nationale Ombudsman

Op 9 augustus 2017 verscheen het rapport van de Natio-
nale Ombudsman “Geen powerplay maar fair play, On-
evenredig harde aanpak van 232 gezinnen met kinder-
opvangtoeslag”.5 De ombudsman constateert dat de 
aanpak van de Belastingdienst Toeslagen grote nadelige 
(financiële) gevolgen heeft gehad voor de betrokken ou-
ders en dat deze gevolgen niet in verhouding staan tot 

het met de actie beoogde doel, namelijk het voorkomen 
van onterecht uitgekeerde kinderopvangtoeslag. De  
Belastingdienst heeft het risico op grote nadelige finan-
ciële gevolgen voor een grote groep bonafide ouders  
onvoldoende onderkend. Er waren bovendien minder  
ingrijpende manieren voorhanden om hetzelfde doel te 
bereiken. De ombudsman noemt het handelen van de 
Belastingdienst Toeslagen buitenproportioneel “hard”.
Voorts noemt de ombudsman het zorgwekkend dat ook 
al in een eerder onderzoek6 is geconstateerd dat de Be-
lastingdienst Toeslagen dit soort disproportionele maat-
regelen niet had mogen nemen.

4 De rol van de rechters

De wetgever heeft ervoor gekozen de Belastingdienst de 
uitvoerende organisatie te maken voor inkomensafhan-
kelijke regelingen. Daarvoor heeft de Belastingdienst de 
dienst Toeslagen in het leven geroepen. De Awir bevat 
een zelfstandige regeling voor aanvragen en toekennen 
van een inkomensafhankelijke regeling en sluit niet aan 
bij de subsidieregeling van Titel 4.2 van de Algemene 
wet bestuursrecht (hierna: Awb). Voor de regeling van 
bezwaar en beroep is de Awb wel van toepassing en is 
de bestuursrechter bevoegd en niet de belastingrechter. 
Dit betekent in het bijzonder dat als hoogste rechter de 
Afdeling Rechtspraak van de Raad van State bevoegd is 
en niet de belastingkamer van de Hoge Raad.

Procedures over de KOT hebben tot opmerkelijk weinig 
positieve resultaten voor de klagers geleid. Het rigide 
beleid van de Belastingdienst Toeslagen is jarenlang ge-
sauveerd door de bestuursrechter, niet in de laatste 
plaats door de Afdeling Rechtspraak van de Raad van 
State, die op 8 juni 2016 oordeelde:
“Volgens deze jurisprudentie is in artikel 26 van de Awir 
dwingendrechtelijk bepaald dat indien een herziening 
of een verrekening leidt tot een terug te vorderen be-
drag, de belanghebbende het bedrag van de terugvorde-
ring in zijn geheel is verschuldigd. In de Awir is geen 
bepaling opgenomen op grond waarvan de Belasting-
dienst/Toeslagen van terugvordering kan afzien dan wel 
de terugvordering kan matigen. (…) De belangenafwe-
ging die een bestuursorgaan dient te maken, wordt in-
gevolge artikel 3:4, eerste lid, van de Awb beperkt voor 
zover dit voortvloeit uit een wettelijk voorschrift. Uit 
de hiervoor genoemde artikelen volgt dat geen ruimte 
bestaat voor een belangenafweging bij de vaststelling 
van de hoogte van de kinderopvangtoeslag indien niet 
alle kosten aantoonbaar zijn betaald en (…) bij de te-
rugvordering. Bij de herziening van het voorschot, de 
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5 De politiek

Het huidige toeslagenstelsel bestaat sinds 2005 en is be-
doeld ter ondersteuning in de kosten van primaire levens-
behoeften. Het zijn complexe regelingen die over meer 
wetten en verantwoordelijke ministeries zijn verspreid. 
De toeslag wordt maandelijks uitbetaald op basis van 
een voorschot. Na afl oop van het berekeningsjaar volgt 
dan de vaststelling van de defi nitieve tegemoetkoming 
waarmee het voorschot wordt verrekend. 

De kinderopvangtoeslag is wettelijke geregeld in de Wet 
op de kinderopvang (Wko). Art. 1.3 Wko bepaalt dat de 
uitvoering van het toekennen, uitbetalen en terugvor-
deren van de kinderopvangtoeslag is opgedragen aan 
Belastingdienst/Toeslagen en dat op de Wko de Awir 
grotendeels van toepassing is. De Minister van SZW is 
verantwoordelijk voor de Wko en de Minister van Finan-
ciën is verantwoordelijk voor de Awir. De kinderopvang-
toeslag wordt gefi nancierd door SZW, maar uitgevoerd 
door de Belastingdienst Toeslagen.
De regeling is zeer complex en gedetailleerd, waarbij 
komt dat een groot deel van de verantwoordelijkheid is 
gelegd bij de ouders die de kinderopvangtoeslag aanvra-
gen. Daarmee is een potentieel fraudegevoelige wet po-
litiek aanvaard. Toen bleek dat er met toeslagen op gro-
te schaal werd gefraudeerd, reageerde de politiek met 
het signaal dat fraude keihard moest worden bestreden. 
Dat signaal was niet gericht aan dovemansoren bij de 
Belastingdienst Toeslagen.
Feit is dat de politiek fl ink wat boter op het hoofd 
heeft bij het ontstaan van deze affaire, keiharde aanpak 
van fraude kan immers impliceren dat er spaanders val-
len bij het hakken. Feit blijft uiteraard dat die spaan-
ders niet te groot mogen worden en dat de uitvoerende 
instantie ook bij fraude-indicaties de wet dient toe te 
passen en daarbij de menselijke maat moet hanteren, 
zeker als de fraude niet is, of kan worden, bewezen. De 
menselijke maat is niet gehanteerd bij het handelen van 
de Belastingdienst Toeslagen, maar ik acht de politiek 
hier mede voor verantwoordelijk.

6 De Belastingdienst en het Ministerie van 
Financiën

De Belastingdienst is door te worden aangemerkt als 
uitvoeringsinstantie voor het uitkeren van toeslagen 
voorzien van een wezensvreemde taak, in plaats van het 
binnenhalen van belastinggelden, moesten er uitkerin-
gen worden gedaan12. 

vaststelling van de tegemoetkoming en bij de terugvor-
dering kon de Belastingdienst/Toeslagen dan ook geen 
rekening houden met kosten van kinderopvang die [ap-
pellant] aantoonbaar heeft betaald.”7 

Dit betekende dat het ontbreken van één bonnetje, een 
handtekening of loonstrook moest leiden tot volledige 
terugbetaling van het genoten voorschot.

Eerst op 23 oktober 2019 is de Raad van State in een 
tweetal uitspraken expliciet teruggekomen op deze ju-
risprudentie. In een eerste uitspraak8 concludeert de Af-
deling dat de Belastingdienst Toeslagen wettelijk gezien 
wel ruimte heeft om ook een recht op kinderopvangtoe-
slag vast te stellen als de aanvrager slechts een deel van 
de kosten van kinderopvang heeft voldaan en verklaart 
het evenredigheidsbeginsel van toepassing. In een 
tweede uitspraak9 van dezelfde datum bepaalt de Afde-
ling dat art. 26 Awir niet imperatief voorschrijft dat de 
Belastingdienst Toeslagen het gehele bedrag moet te-
rugvorderen. Deze bepaling biedt dus ook discretionaire 
ruimte bij de vaststelling van het bedrag dat wordt te-
ruggevorderd en ook bij dat besluit moet het evenredig-
heidsbeginsel in acht worden genomen.

Het is opvallend dat de Raad van State zo pregnant om 
gaat en dat dit gebeurt vlak voorafgaande aan de publi-
catie van het rapport van de commissie Donner.10 Feit is 
wel dat de handelwijze van de Belastingdienst Toeslagen 
jarenlang rugdekking heeft gehad van de bevoegde 
rechter. Naar mijn mening heeft dit mede te maken met 
het verschil in taakopvatting tussen de belastingrech-
ters en de bestuursrechters. Waar de belastingrechter 
veeleer het aangevochten besluit inhoudelijk toetst, is 
de bestuursrechter geneigd te toetsen of het bestuurs-
orgaan, gelet op de toepasselijke wet- en regelgeving, 
redelijkerwijze (?) tot dit besluit kon komen. Dit impli-
ceert naar mijn mening een afstandelijkere toetsing, die 
in dit geval ertoe heeft bijgedragen dat de institutione-
le vooringenomenheid van de Belastingdienst Toeslagen 
niet werd gecorrigeerd.
Daar komt nog bij dat er inmiddels signalen zijn dat de 
Belastingdienst Toeslagen unfair heeft geprocedeerd en 
dat mogelijk relevante stukken zijn onthouden aan de 
klagers en de rechters.11 Als dit is geschied, is dat niet 
alleen in strijd met regels van fair trial en fair play, maar 
levert dit mogelijk ook een strafbaar feit op, zie hierna.

7  ABRvS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1610. 
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systeem te hebben, en niet over de uitvoering waarbij de 

rechtsstatelijkheid met voeten is getreden”.



171Weekblad fiscaal recht . 7321 . 13 februari 2020

Bovendien was sprake van zeer gedetailleerde en deels 
complexe regelgeving. Het was de bedoeling van de wet-
gever dat het toeslagenstelsel een efficiënt, geautomati-
seerd, massaal en homogeen proces zou vormen, waarbij 
weinig tot geen ruimte voor maatwerk aanwezig was. 
Dit proces was in eerste instantie gericht op het snel en 
efficiënt uitbetalen van de toeslagen op basis van voor-
schotten, met een controle en mogelijke correctie ach-
teraf als alle gegevens over het jaar waarover de toeslag 
werd genoten, bekend waren. 

Allengs verschoof echter de focus in de uitvoering, 
mede onder politieke druk, naar fraudebestrijding. Dat 
was een taak waar de Belastingdienst meer ervaring mee 
had, echter bij Toeslagen ging het ook in dit verband 
om massale processen. De hierboven beschreven CAF-
aanpak was succesvol in het bestrijden van fraude door 
facilitators, waarbij dus niet zozeer sprake was van indi-
viduele fraudeurs, maar sprake was van geïnstitutionali-
seerde fraude door professionals. Het probleem ontstond 
toen, waarschijnlijk gedreven door de gewenste targets 
door managers, de Belastingdienst de botte bijl ging ge-
bruiken en potentiële fraudeurs ging behandelen als 
daadwerkelijke fraudeurs. Het klant-zijn bij de facilita-
tor die fraudeleuze handelingen verricht kan best wor-
den gezien als een fraude-indicatie die onderzoek recht-
vaardigt, maar het is geen rechtvaardiging voor het 
zonder individueel onderzoek behandelen als fraudeur.

”De politiek heeft flink  
boter op het hoofd“

In de brief aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris 
Snel:
“Uit de analyse van het totaalbeeld blijkt dat de ambte-
lijke leiding van de Belastingdienst het CAF-team ook 
nadrukkelijk de opdracht heeft gegeven om langs de 
randen van de wet te opereren. In diverse stukken 
wordt wel gesproken over 80%/20%: bij 80% van de za-
ken is de fraudeaanpak terecht (de «slechten»), de ove-
rige 20% («de goeden») lijden daaronder. Daarmee werd 
niet alleen bedoeld dat de goeden langer zouden moe-
ten wachten op een voorschot, dat werd onderkend en 
geaccepteerd in de Kamerbrief die de maatregelen ter 
bestrijding van fraude met toeslagen aankondigt, maar 
ook dat de kans bestond dat de toeslag ten onrechte 
zou worden stopgezet. Dit is uitdrukkelijk afgewogen, 
maar daarbij zijn intern ook vraagtekens gezet en om 
die reden is de intentie uitgesproken deze groep zo 
klein mogelijk te houden. Hoewel het de uitdrukkelijke 
bedoeling van de leiding van de Belastingdienst was om 

deze afweging te delen met de politieke leiding is dat 
voor zover ik dat heb kunnen nagaan niet gebeurd.”13

Hiermee geeft de staatssecretaris aan dat er dus welbe-
wust het risico werd genomen dat toeslagen werden te-
ruggevorderd van mensen die daar wel recht op hadden. 
Ook was de vraag of er sprake was van etnisch profile-
ren, er werd immers vooral gezocht naar mensen met 
een tweede nationaliteit. Uit de gepubliceerde stukken 
blijkt echter niet of dit onderzoek tot een uitkomst 
heeft geleid. Wel is dit aangemeld bij de Autoriteit Per-
soonsgegevens en die doet daar onderzoek naar.
De instructies aan de bezwaarafhandelaars hadden een 
sterk procesmatig karakter en moesten leiden tot veel 
afwijzingen.
Dwanginvordering op basis van onvolledige informatie 
heeft meer dan incidenteel plaatsgevonden.
Het heeft er veel van weg dat tijdens de bezwaarafhan-
deling de dossiers van de Belastingdienst Toeslagen niet 
compleet waren en er ook geen pogingen zijn onderno-
men deze te completeren. Op deze wijze zijn waar-
schijnlijk incomplete dossiers aan de bestuursrechter 
voorgelegd. Niet duidelijk is geworden of ook bewijs is 
achtergehouden, die sfeer lijkt wel aanwezig in de stuk-
ken, maar harde bewijzen zijn van de zijde van het Mi-
nisterie van Financiën (nog) niet gepubliceerd, wel 
heeft minister Hoekstra onlangs een onderzoek aange-
kondigd en heeft verklaard dat het “inderdaad zo kan 
zijn dat informatie niet is bewaard of zeer moeizaam te-
rug te vinden is”.14 Overigens zou het achterhouden van 
bewijs door ambtenaren van de Belastingdienst illegaal 
en schandalig zijn en in strijd komen met beginselen 
van fair trial en fair play. Het is daarom goed dat hier 
onderzoek naar wordt verricht. Bedacht moet worden 
dat de Belastingdienst vergaande bevoegdheden heeft 
informatie te vergaren. In een civiele procedure is een 
procespartij niet verplicht informatie die ten gunste is 
van de partij waartegen wordt geprocedeerd te produce-
ren, maar in strafzaken en belastingzaken ligt dat an-
ders. In het bijzonder in belastingzaken doet de over-
heid op basis van belastingwetten een inbreuk op het 
eigendomsrecht. Die inbreuk is met waarborgen omge-
ven en één van die waarborgen is dat de Belastingdienst 
alle op de zaak betrekking hebbende stukken aan de 
rechter voorlegt, zonder uitzondering, dus ook stukken 
die het standpunt van de Belastingdienst niet onder-
schrijven. Dit staat los van eventuele strafrechtelijke 
aspecten van het zoekmaken van bewijs.

13   Brief van de Staatssecretaris van Financiën aan de Voorzit-

ter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 15 novem-

ber 2019, Kamerstukken II 2019/20, 31066, 538.

14   www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4989491/toesla-

genaffaire-belastingdienst-wopke-hoekstra-bewijs-kwijt.
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vraag die resteert is dan of die ambtenaar weet dat het 
niet is verschuldigd. Mij dunkt dat die wetenschap aan-
wezig is, gelet op de institutionele vooringenomenheid, 
het bewust niet volledig opvragen van gegevens, maar 
vooral omdat met het 80-20-beleid willens en wetens 
het risico werd gelopen bonafi de gevallen te treffen. Dit 
is onderkend, maar op de koop toegenomen.
Nu zou daartegen kunnen worden ingebracht dat niet 
duidelijk was in welke gevallen ten onrechte werd te-
ruggevorderd, maar dat maakt mijns inziens voor deze 
delictsomschrijving niet uit. Kernvraag is of de algeme-
ne wetenschap dat de fi scus in 20% van de gereviseerde 
gevallen ten onrechte onthoudt of terugvordert, vol-
staat om te spreken van de aanvaarding van de aanmer-
kelijke kans op een (primair niet gewild) gevolg. Dit 
ziet op wat strafrechtelijk wordt aangeduid als voor-
waardelijk opzet. Voorwaardelijk opzet is volgens het 
Cicero-arrest15 aanwezig indien de verdachte zich “wil-
lens en wetens aan de aanmerkelijke kans heeft bloot-
gesteld dat een bepaald gevolg zal intreden”. Dit is 
verder uitgewerkt in de HIV-arresten16, HIV 1: “De be-
antwoording van de vraag of de gedraging de aanmerke-
lijke kans op een bepaald gevolg in het leven roept, is 
afhankelijk van de omstandigheden van het geval waar-
bij betekenis toekomt aan de aard van de gedraging en 
de omstandigheden waaronder deze is verricht. Het zal 
in alle gevallen moeten gaan om een kans die naar alge-
mene ervaringsregelen aanmerkelijk is te achten.”

Op basis van deze HIV-arresten ben ik van mening dat 
stellig sprake lijkt van voorwaardelijk opzet. Die weten-
schap is voorwaardelijk aanwezig en wel voor de aan-
vaarde 20% bonafi de gevallen die door het antifraudebe-
leid zouden worden getroffen. Heersende leer in het 
strafrecht is dat indien het bestanddeel “wetenschap” 
in een delictsomschrijving voorkomt, dit mede voor-
waardelijke wetenschap en dus voorwaardelijk opzet 
omvat.
Voor de gevallen waarin de KOT is stopgezet zonder dat 
het bewijs is bezien, lijkt de opzet niet voorwaardelijk, 
maar an sich aanwezig.
Een beroep op het ontbreken van opzet zal dus niet ba-
ten. Gelet op de bewoordingen van de staatssecretaris 
wordt in elk geval voldaan aan de kwalifi catie “voor-
waardelijk opzet”, immers ingevolge de jurisprudentie 
van de Hoge Raad is ook voor wetenschap voldoende de 
aanvaarding van die kwade kans. In casu is van de aan-
vaarding van de kwade kans duidelijk sprake, het is on-
derkend en op de koop toe genomen, wel met de aante-
kening dat het de bedoeling was die groep zo klein 

7 Strafrechtelijke aanpak

Institutionele vooringenomenheid zoals vastgesteld 
door de commissie Donner, hoe verwerpelijk ook, lijkt 
niet te passen in enige delictsomschrijving in het Wet-
boek van Strafrecht. Hetzelfde lijkt te gelden voor het 
door de ombudsman geconstateerde gebrek aan fair play 
en disproportioneel hard optreden. Schending van be-
ginselen van behoorlijk bestuur is weliswaar een kwalij-
ke zaak, en kan onder omstandigheden leiden tot het 
constateren van een onrechtmatige daad in civielrech-
telijke zin, maar daarmee is nog geen wettelijke straf-
rechtelijke norm geschonden. 
Evenmin lijkt de harde toepassing van de wettelijke be-
palingen tot een misdrijf te leiden, immers deze handel-
wijze is jarenlang door de Afdeling Rechtspraak van de 
Raad van State als hoogste rechter gesauveerd. Het om-
gaan van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van Sta-
te leidt evenmin tot een strafrechtelijk delict. Het mis-
sen van de menselijke maat is ook geen reden voor 
strafrechtelijke vervolging.

“De 80-20 aanpak leidt 
tot voorwaardelijk opzet in 

strafrechtelijke zin”

Wat naar mijn mening wel binnen het strafrechtelijke 
kader valt, is de zogenoemde 80-20 benadering, waarbij 
willens en wetens het risico werd gelopen bonafi de ge-
vallen aan te pakken. Naar gemeld wordt, zijn ook 
daadwerkelijk bonafi de gevallen aangepakt. Dit gekop-
peld aan het hardvochtige optreden in de fase van gege-
vens opvragen, bezwaarbehandeling en invordering, 
lijkt mij te passen binnen de delictsomschrijving kneve-
larij.
Titel XXVIII van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) 
behandelt de ambtsmisdrijven.
Art. 366 Sr bepaalt: 
“De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, 
als verschuldigd aan hemzelf, aan een ander ambtenaar 
of aan enige openbare kas, vordert of ontvangt of bij 
een uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat niet 
verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, ge-
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of 
geldboete van de vijfde categorie.” 

Ervan uitgaande dat er in bonafi de gevallen voorschot-
ten KOT zijn teruggevorderd, lijkt sprake te zijn van een 
vordering, dan wel het terughouden van een uitbeta-
ling, aan een openbare kas (zijnde de schatkist) door 
een ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening. De 

15   HR 9 november 1954, NJ 1955, 55 (Cicero)

16   HIV I: HR 25 maart 2003, NJ 2003/552, m.nt. YB; HIV II: 

HR 24 juni 2003, NJ 2003/555; HIV III: HR 18 januari 

2005, NJ 2005/154, m.nt. D.H. de Jong; HIV IV: HR 20 fe-

bruari 2007, NJ 2007/313.
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mogelijk te houden. Dank je de koekoek, het moest er 
nog eens bij komen dat dit voornemen er niet was ge-
weest. Het op illegale wijze stopzetten van de voor-
schotten kinderopvangtoeslag, in plaats van deze op te 
schorten hangende het (individuele) onderzoek, kwalifi-
ceert naar mijn mening rechtstreeks voor opzet. Verder 
blijkt dat er daadwerkelijk bonafide gevallen zijn ge-
troffen.

“Belastingdienst doet  
aan witwassen”

De vraag die vervolgens speelt is wie als verdachten 
kunnen worden aangemerkt. Daarvoor zal nader onder-
zoek noodzakelijk zijn. Het gaat dan mijns inziens niet 
alleen om de directe uitvoerders, maar juist om de be-
leidsbeslissers die het 80-20 beleid hebben uitgevonden, 
goedgekeurd en gecontinueerd. Naar ik begrijp uit de 
stukken, is hierover tot op hoog niveau overleg ge-
weest, maar zou deze informatie niet zijn gedeeld met 
de staatssecretaris. Mocht dit zo zijn, dan lijkt mij dat 
dit in elk geval met de betrokken directeur(en) van de 
dienst Toeslagen is gedeeld, zodat aannemelijk is dat zij 
dit beleid hebben goedgekeurd. Tevens lijkt mij aanne-
melijk dat dit beleid ook met hoge ambtenaren op het 
ministerie is besproken en dat het waarschijnlijk is dat 
het ook daar is goedgekeurd.17

Belangrijk ijkmoment lijkt mij hier het verschijnen van 
het rapport van de Nationale Ombudsman op 9 augustus 
2017. Vanaf dat moment hadden alle leidinggevenden 
van de Belastingdienst, en niet alleen de dienst Toesla-
gen, aandacht voor deze problematiek moeten hebben. 
Dat geldt dus ook voor de volledige top op het Ministe-
rie van Financiën, zowel ambtelijk als politiek.

Verder lijkt strafrechtelijk sprake te zijn van witwassen18 
door de Belastingdienst Toeslagen. Als het beleid van het 
Openbaar Ministerie bij de vervolging van witwassen op 
deze situatie wordt toegepast, dan dient te worden ge-
constateerd dat de middelen die de overheid aldus ten 
onrechte int of onder zich houdt, afkomstig zijn uit mis-
drijf en in zoverre is er alsdan sprake van witwassen.

Een andere mogelijke strafrechtelijke grond zou wellicht 
kunnen worden gevonden in het verduisteren van zaken 
die tot bewijs moeten dienen op de voet van het ambts-
misdrijf van art. 361 Sr.19

Uit recente publicaties20 blijkt dat mogelijk bewijs is ver-
donkeremaand. Trouw21 beschreef in een artikel dat de Be-
lastingdienst voor burgers ontlastende informatie achter-
hield in rechtszaken22. Minister Hoekstra heeft verklaard 
dat hij geen indicaties heeft dat “bewust of op systemati-
sche wijze stukken of bezwaarschriften zijn vernietigd”. 
Het gaat echter niet alleen om vernietigen van bewijsma-
teriaal, maar ook om het achterhouden daarvan; mij 
dunkt dat dit achterhouden, zo dit heeft plaatsgevonden, 
bewust moet zijn geschied en daarmee zou de conclusie 
moeten zijn dat is voldaan aan het opzetvereiste. 

17   Vanwege het geïnstitutionaliseerd zijn van deze gedragin-

gen, lopen ambtenaren van de Belastingdienst zelfs het risi-

co geconfronteerd te worden met art. 140 Sr, het deelnemen 

aan een criminele organisatie. Het is met plaatsvervangende 

schaamte dat ik dit schrijf, maar aan de delictsonderdelen 

deelneming, oogmerk en organisatie lijkt te zijn voldaan als 

het 80-20-beleid inderdaad als knevelarij wordt gezien. Het 

gaat dan niet om een individuele ambtenaar die over de 

schreef gaat, maar een ambtelijke hiërarchie die volledig 

heeft gefaald en knevelarij tot doel heeft gemaakt, met 

voorwaardelijk opzet, immers de dienstleiding heeft bewust 

de aanmerkelijke kans aanvaard dat bonafide gevallen zul-

len worden getroffen en in de praktijk blijkt dat ook bonafi-

de gevallen zijn getroffen.

18   Art. 420bis Sr:1 Als schuldig aan witwassen wordt gestraft 

met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete 

van de vijfde categorie:  a (…);  b hij die een voorwerp ver-

werft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een 

voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp 

- onmiddellijk of middellijk - afkomstig is uit enig mis-

drijf. 2 Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en 

alle vermogensrechten. 

19   Art. 361 Sr:  1 De ambtenaar of een ander met enige open-

bare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die op-

zettelijk zaken bestemd om voor de bevoegde macht tot 

overtuiging of bewijs te dienen, akten, bescheiden of regis-

ters, welke hij in zijn bediening onder zich heeft verduistert, 

vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij 

door een ander worden weggemaakt, vernield, beschadigd of 

onbruikbaar gemaakt, of die ander daarbij als medeplichtige 

ter zijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 

hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vijf-

de categorie.

20   www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4989491/toesla-

genaffaire-belastingdienst-wopke-hoekstra-bewijs-kwijt.

21   www.trouw.nl/nieuws/fiscus-blijft-informatie-achterhouden-

in-rechtszaken-om-kinderopvangtoeslag~b539496a/.

22   Een citaat uit Trouw: “ De Belastingdienst heeft daarnaast 

interne telefoonnotities achtergehouden van gesprekken die 

de ouder voerde met de fiscus. Bij de rechtbank werden er 

acht ingediend, terwijl uit interne stukken van de Belasting-

dienst in handen van Trouw blijkt dat er minimaal dertien 

zijn. In één van de achtergehouden telefoonnotities uit de-

cember 2014 staat expliciet dat er geen toeslag toegekend 

mag worden, ook als de ouder kan aantonen dat zij er recht 

op heeft.” 
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zelf op de hoogte waren van de malicieuze praktijken, 
maakten zij zich niet schuldig aan een opzetdelict. 
“Had moeten weten” of “had behoren te weten” vol-
staat in dit verband immers niet. 
Maar art. 356 Sr bepaalt: 
Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboe-
te van de derde categorie worden gestraft de ministers 
en staatssecretarissen aan wier grove schuld te wijten is 
dat de in artikel 355, onder 4°, omschreven uitvoering 
wordt nagelaten.

Grove schuld wordt in het strafrecht omschreven als 
aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam of nalatig ge-
drag.23 Of sprake is van grove schuld is volgens de Hoge 
Raad afhankelijk van het geheel van de gedragingen 
van verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overi-
ge omstandigheden van het geval.24 Nu dunkt mij dat de 
aard, de ernst en de overige omstandigheden al snel 
duiden op grove schuld. De vraag of het nalaten van 
handelen grove schuld kan vormen, is hiermee ook be-
antwoord, ook (ernstige) nalatigheid kan grove schuld 
vormen. Zijn de bewindslieden op het Ministerie van 
Financiën ernstig nalatig geweest in de Toeslagenaffaire? 
Zou met het rapport van de Nationale Ombudsman van 
9 augustus 2017 niet op zijn minst een signaal moeten 
zijn afgegeven dat sprake was van misstanden bij de 
Belastingdienst Toeslagen die de aandacht van de be-
windspersonen eiste? Is er vanaf dat moment adequaat 
ingegrepen? Is het wellicht zo dat de misinformatie 
door de ambtelijke top, aannemende dat daarvan sprake 
was, mede was ingegeven door het door de bewindslie-
den aanvaarde systeem van het werven van managers 
uit de overheidspool van managers die zonder inhoude-
lijke kennis op een dienst als de Belastingdienst werden 
losgelaten?

9 Conclusie

De Toeslagenaffaire is niet alleen een persoonlijk drama 
voor veel getroffenen die naar achteraf moet blijken 
geen fraudeurs waren, maar legt vooral bloot dat het 
systeem van rechtsbescherming jammerlijk heeft ge-
faald. Dat geldt voor alle drie de machten, de wetgeven-
de macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke 
macht.

De wetgever heeft met de bedoeling sociaal zwakkeren 
individueel te ondersteunen zeer gedetailleerde en com-
plexe regelgeving ontwikkeld die werd verspreid over 

Dossiers van de Belastingdienst blijken incompleet te 
zijn. Dat is overigens niet alleen zo in Toeslagen-zaken. 
Mijn persoonlijke ervaring is dat de laatste tijd bijna 
alle dossiers waarin ik inzage vraag in de bezwaarfase, 
onvolledig zijn. Dat de minister zegt dat hij geen indi-
caties heeft dat bewust of op systematische wijze stuk-
ken of bezwaarschriften zijn vernietigd, doet niet af 
aan het mogelijk onvolledig zijn van procesdossiers van 
de Belastingdienst Toeslagen die daarmee niet alleen de 
bezwaar aantekenende burgers, maar ook de rechter on-
volledig – en dus onjuist – heeft ingelicht. Hoewel de 
Belastingdienst de minister heeft geïnformeerd dat dat 
niet zo zou zijn, hebben “aanhoudende signalen en vra-
gen vanuit burgers en media de minister doen besluiten 
dit onafhankelijk te laten onderzoeken”. 
Het lijkt mij een goede zaak dit onafhankelijk te laten 
onderzoeken.
Het ambtsmisdrijf van art. 361 Sr kent wel een expliciet 
opzetvereiste, de ambtenaar moet het bewijs opzettelijk 
hebben verduisterd. Bij het door Trouw beschreven ach-
terhouden van ontlastende informatie in rechtszaken 
lijkt daarvan sprake.
Echter, het tweede deel van de delictsomschrijving ziet 
op het toelaten dat dit bewijs door een ander wordt 
weggemaakt of die ander als medeplichtige terzijde 
staat. Het zal wellicht lastig zijn te bewijzen dat een 
bepaalde belastingambtenaar opzettelijk bewijs heeft 
vernietigd, maar eenvoudiger lijkt mij het management 
van de Belastingdienst Toeslagen te verwijten dat zij 
hebben toegelaten dat bewijzen werden weggemaakt. 
Ook hiervoor is voorwaardelijk opzet, het bewust de 
aanmerkelijke kans aanvaarden, voldoende. Daarvan 
lijkt, gelet op de grote hoeveelheid klachten over on-
volledige dossiers en de verhalen over de wijze waarop 
de bezwaren werden afgehandeld om de “omzettargets” 
te halen, wel sprake te zijn.

8 Bijzondere positie minister en 
staatssecretaris in strafrechtelijke zin

Art. 355 Sr bepaalt: 
Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geld-
boete van de vierde categorie, worden gestraft de minis-
ters of staatssecretarissen:
(…)
4°. die opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan de 
bepalingen van de Grondwet of andere wetten of alge-
mene maatregelen van bestuur, voor zover die uitvoe-
ring wegens de aard van het onderwerp tot hun taak be-
hoort of uitdrukkelijk hun is opgedragen.

Daarmee lijken minister Hoekstra en de staatssecretaris-
sen Snel, Wiebes en Weekers buiten de gevarenzone te 
komen. Immers, hen valt lastig opzet te verwijten, het 
heeft er veel van weg dat zij slecht zijn ingelicht door 
hun ambtelijke top. Zolang er geen indicatie is dat zij 

23   HR 14 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:952; HR 29 juni 2010, 

ECLI:NL:HR:2010:BL5630, NJ 2010/674; HR 2 februari 2012, 

ECLI:NL:HR:2012:BU2878, NJ 2012/119. 

24   HR 14 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:952, Strafkamer, NJ 

2015/269, m.nt. N. Keijzer en NJB 2015/821.



175Weekblad fiscaal recht . 7321 . 13 februari 2020

meer ministeries en waarvan bekend was dat er miljoe-
nen mensen gebruik van zouden maken. Ook was be-
kend dat de uitvoering van deze massale processen zeer 
complex zou zijn en dat sprake was van fraudegevoelige 
wetgeving. Toch heeft de wetgever dit doorgezet en 
daarmee willens en wetens een groot risico gelopen. 
Toen bleek dat er inderdaad op forse schaal werd ge-
fraudeerd, werd de uitvoerder bevolen streng op te tre-
den, er is niet voor gekozen de wetgeving te versimpe-
len of af te schaffen omdat deze niet deugt. 

Daarmee werd voor de uitvoerende macht een groot pro-
bleem geschapen. Enerzijds het uitvoeren van massale 
processen waarin het nagenoeg onmogelijk is deze indi-
vidueel te controleren, anderzijds ligt er een zware poli-
tieke druk op de taak om fraude te bestrijden. 
In het samenspel tussen uitvoerende en wetgevende 
macht is het vanaf het begin misgegaan. De uitvoerende 
macht had krachtig neen moeten zeggen tegen onuit-
voerbare wetgeving en heeft dat verzuimd. Ik acht het 
zeer waarschijnlijk dat dit mede is veroorzaakt door 
mismanagement in de top van de Belastingdienst en het 
Ministerie van Financiën. Carrièremanagers hadden ken-
nelijk niet de behoefte echt hard op de rem te trappen, 
op zich niet verwonderlijk als je weet dat die manager 
volgens het rotatieschema van de rijksmanagementpool 
binnen een paar jaar naar een andere positie zal verkas-
sen. Hier wreekt zich naar mijn mening dat er te weinig 
beroepsfiscalisten, die niet de behoefte voelen te ver-
kassen naar een ander departement, de leiding hebben 
over de Belastingdienst. Vervolgens ligt de fout bij de 
uitvoerende macht die, gegeven de wetgeving en de po-
litieke wens fraude te bestrijden, in deze affaire gena-
deloos hard is opgereden, kennelijk om de door het 
(mis)management gestelde targets te halen en daarbij 
zijn illegale middelen niet zijn geschuwd, alles voor de 
lijstjes! Schaamteloos zijn rechtsstatelijkheid en magis-
tratelijk handelen terzijde geschoven en heeft de inter-
ne controle gefaald. Herbezinning op de checks-and-ba-
lances binnen de Belastingdienst is noodzakelijk, maar 

ook bezinning op de vraag of het wel wenselijk is deze 
overheidsdienst met zoveel macht op te zadelen.

Als laatste heeft ook de rechtspraak gefaald, door de 
Belastingdienst in de jacht op fraudeurs jarenlang de 
hand boven het hoofd te houden en een veel te gouver-
nementele houding aan te nemen. Wat mij betreft past 
gedegen zelfreflectie voor de Afdeling Rechtspraak van 
de Raad van State, dit had niet mogen gebeuren en zou 
ook niet zonder gevolgen moeten blijven. 

Tot slot de vraag of belastingambtenaren strafrechtelijk 
moeten worden vervolgd. Ik vind dat een lastige kwes-
tie. Enerzijds zijn burgers ernstig in hun rechten aange-
tast op naar het lijkt illegale wijze, immers, er lijkt 
sprake te zijn van machtsmisbruik en knevelarij, ander-
zijds paste dit in een door de politiek gewenst patroon 
en werd dit jarenlang door de rechter, weliswaar waar-
schijnlijk onjuist en onvolledig ingelicht door de Belas-
tingdienst, gesauveerd. 
Een onafhankelijk onderzoek en transparantie over de 
uitkomsten en de afwegingen lijkt mij een eerste ver-
eiste. Het zou de minister en staatssecretarissen van  
Financiën sieren als zij dit zelf zouden aankondigen.

Duidelijk is dat deze affaire alleen maar verliezers kent, 
ook zonder strafrechtelijke vervolging is het blazoen van 
de Belastingdienst en de rechterlijke macht beschadigd. 
Ik moest onwillekeurig denken aan het oude motto van 
de Rijksbelastingacademie: Fortiter in re, suaviter in 
modo.25 Laten we hopen dat een nieuw en deskundig 
management van de Belastingdienst dit motto gestand 
gaat doen, de Belastingdienst rechtsstatelijk en magis-
tratelijk gaat handelen en de rechterlijke macht lessen 
trekt uit het procedeergedrag van de Belastingdienst en 
het eigen falen.

25   Streng wat de principiële kant van een zaak betreft, soepel 

in de uitvoering van de regels.


